POPI-Slovensko (Inštitút Procesorientovanej Psychológie- www.processwork.sk) pod
záštitou Komory psychológov si Vás dovoľuje srdečne pozvať na seminár:

Vysnívanie, prenos
a protiprenos
v poradenstve, koučingu a
terapii
2-4.2.2018 v Bratislave
Povedie Clare Hill, Dipl. PW
Podobne ako existuje slepý uhol v aute, tak aj v našej práci s ľuďmi sú oblasti, kde máme tendenciu nevšímať si,
čo sa deje. Objavujú sa zvyčajne tam, kde naše vlastné nevedomé procesy narážajú na procesy našich klientov. No
keď sa naučíme byť citlivejší na tieto signály a používať ich tvorivejšie, môžu často prehĺbiť a obohatiť prácu, ktorú
robíme. Víkendový zážitkový workshop bude zmesou krátkych cvičení na (seba) uvedomenie a supervíznych prác v
strede skupiny. Budeme skúmať nasledovné:






Vedome si dovoliť byť vysnívaný (tj. nechať sa "uniesť" klientovým procesom)
Identifikovať svoj primárny poradenský/terapeutický/koučingový štýl a ako si všimnúť či sme v ňom
vysnívaní pre klienta
Naše vysoké a nízke sny ohľadom našej práce, vrátane oslovenia našich "jadrových komplexov", napríklad
strach so zlyhania či kritiky. Pozrieme sa na to ako ovplyvňujú náš štýl, napríklad prílišnou opatrnosťou,
vyhýbaním sa hraniciam či ľahkovážnosťou a nepozornosťou.
Spôsoby ako využiť pozitívne a negatívne projekcie pre klienta, vrátane sexuálnej príťažlivosti- vzájomnej či
jednostrannej! A ďalšie témy prenosu a protiprenosu.

Miesto: Apollo Klub, Súkennícka 4,
Bratislava
https://www.apolloklub.sk/kontakt
Registrácia v piatok od 16:00,
seminár: Pi 16:30-19:30, So: 9:3017:30, Ne: 9:30-14:00
Jazyk: anglicky
slovenčiny

s prekladom

do

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA
https://form.jotformeu.com/62604816
831355
Kontakt:
Andrej Jeleník,
email: andrej.jelenik@gmail.com ,
tel.: +421 907 460 058

CENA:
Zvýhodnená
pri
prihláške
a
zaplatení do 21.1.2018: 135 € / 120 €
pre členov/ky POPI.
Normálna cena pri prihláške a
zaplatení od 22.2.2018: 150 € pre
všetkých.
Info o platbách príde v automatickej
odpovedi na prihlášku.
Zľava je možná pre študentov/ky,
rodičov na rodičovskej dovolenke,
dôchodcov či ľudí s veľmi nízkym
príjmom– kontaktujte organizátora.

Info o lektorke: Clare Hill Dip.POP, Dip SLT. (UKCP Accred.) vyštudovala pôvodne logopédiu, pričom snaha
podporovať a rozvíjať signály a ľudský potenciál namiesto len "normalizovania" komunikačných štýlov ju priviedla k procesovej práci. Pracovala v rôznych
kontextoch a 1996-2009 učila na inštitúte RSPOP UK. Bola tiež 2010-12 ko-prezidentkou Medzinárodnej asociácie POP. Spolu s partnerom Conorom
strávili 6 mesiacov prácou s témou domáceho násilia v Belize, momentálne vedú Processwork Partnership, organizáciu zastrešujúcu POP tréningy v Rusku
a na Slovensku. Clare má privátnu terapeutickú prax v Edinburgu a žije na škótskom vidieku.

